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Info over onze club.

 

Het clubblad verschijnt 5 keer per seizoen. 

De club regelt een aantal tourritten per seizoen. 

De kosten zijn voor niet leden 3,50 euro. 

Leden gratis. 

Er kan gereden worden in groepsverband of alleen. 

Voor elke rit worden er punten uitgedeeld. 

Dit zijn punten voor de clubkampioenschappen. 

De punten verdeling staat vermeld in het 

clubkampioenschapoverzicht. 

Clubavonden zijn er 11 keer per seizoen en iedereen is welkom. Er 

worden soms extra activiteiten georganiseerd tijdens deze avonden, 

dit wordt vermeld in het clubblad. 

Hiernaast worden er nog extra aktiviteiten georganiseerd zoals: 

nieuwjaarsreceptie, weekend buitenland, weekend binnenland, 

barbeque, enz. hiervan verdere info in het blad. 

Verder is er een mogelijkheid om een motorescorte te krijgen bij een 

bruiloft of feest. Dit kan dan doorgegeven worden aan de redactie 

en wordt dan vermeld in het clubblad. 

Ideeen voor in ons clubblad of voor de club in het algemeen zijn 

altijd welkom!!!



Woordje van de voorzitter

Van de voorzitter,

Dames en Heren we zijn op een historisch moment in de geschiedenis van mtcdalfsen  
aangekomen.

De openingsrit is verzet.

Met de uiterste precieze is deze beslissing genomen. Op het moment van deze beslissing lag er 
namelijk nog een pak zout op de weg, daar zeg je U tegen. 
Zo'n rit moet natuurlijk ook altijd worden nagereden. Zo met een weekje extra tijd kon de organisatie 
een perfecte route neerleggen.

En toch viel het me op dat de vele rijders hun navigatie systeem niet helemaal in bedwang konden 
houden. Zelf heb ik nog nooit zo vaak dezelfde tegenliggers gezien als tijdens de eerste toertocht. 
Vaak ligt het aan de instellingen van het kassie wat oe de weg wiest. In enkele gevallen kan het er 
ook aan liggen dat er nieuwsgierige aapjes zijn die tijdens de pauze aan je kassie zitten en zo de 
instellingen veranderen....  

Elke vernieuwing is nog geen verbetering. 
Zo had onze vaste voorrijder niet alleen een nieuwe brommert en een speciaal voor hem ingerichte 
parkeerplaats, hij had ook nog een nieuwe garmin montana die de route niet helemaal goed wou 
oppikken.
Wederom volgde er een historisch moment. Onze vaste voorrijder moest de koppositie afstaan aan 
1 van zijn achtervolgers. Dit had ik ook nog nooit eerder meegemaakt.
Totdat het ophaalgedeelte van de dalfser vechtbrug werd gepasseerd. Onder het toeziend oog van 
een net neergestreken Reiger werd een ferme inhaal aktie van de vaste voorrijder gade geslagen. 
Menig toeschouwer op het Geert Timmer Zeven Deugden terras verslikte zich in de borrel na deze 
prima uitgekiende inhaal manoeuvre. Zo zie je maar weer, zoals het oude spreekwoord luid: Wie het 
laatst remt gaat als eerste de bocht in.
Al met al een super route met super weer erbij! De credits van deze mooie openingsrit gaan naar de 
toercommissie!  
Ik zie jullie weer bij de volgende evenementen!



Ben alweer een jaar bezig met het clubblad en had in het begin zoiets van waarom heb ik in 

hemelsnaam ja gezegd maar na een aantal nummers gemaakt te hebben en een aantal 

vergaderingen te hebben bijgewoond is het inmiddels aardig gewend. Alleen stukjes binnen krijgen 

is nog wel eens een drama en daar draait het nu net om bij een clubblad dat er iets instaat.

Afgelopen jaar heb ik bij toe beurt iemand aangewezen om een stukje te schrijven en dat werkte 

prima, alleen heb ik geen zin om iedere keer iemand te verplichten . 

Vandaar dat op de jaar vergadering besloten is 5  extra punten!!!!! 
toe te kennen aan diegene die als eerste een verslagje instuurt van een tocht of evenement en dan 
hebben wij het niet over spaarpunten van de C1000 maar punten voor het club kampioenschap. Het 
hoeft echt niet zo`n meesterwerk te zijn als wat de voorzitter heeft ingestuurd dat is nu eenmaal een 
klasse apart een eenvoudig stukje is ook goed.

En hoe werkt het dan wel gewoon een mailtje naar redactie@mtcdalfsen .nl en voor diegene die het 

niet zo op computers heeft een brief mag ook redactie mtc dalfsen Badinckstraat 2 7721zg Dalfsen 

houd de post ook nog een beetje werk in deze zware tijden.

Groet Evert Kroeze

Met dank aan Oscar Mestebelt voor het maken van de geplastificeerde kaartjes met het zomer 

programma . 

Van de redactie



e1  bestuursvergadering 2013 M.T.C. Dalfsen

Datum:      31 januari 2013   
Aanwezig: Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Raymond Ulkeman, Evert Kroeze (red.), Robin Jansen, 
� ��Ralph Bosch, Ronald Jutten, Judith Boelen.  
Afwezig   : Adri Dijk, (toercomm.), Rutger Dijkstra (clubhuisbeheerder).� �

1.� Opening:
� Ivo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2.� Ontvangen post:
e- Uitnodiging 28  Koekstadrit MTK de IJsselrijders 1974.

- Uitnodiging Hemelvaarttoer CMA regio Oost. 

3.� Leden:
- Adreswijzigingen: Rutger Dijkstra, Jeroen Pekkeriet
- Opzeggingen: Be Westerman

� � � �
4.� Toertochten/evenementen:

Evaluatie: 
 Oliebollenparty: de vast gastvrouw Mirjam Bannink was ziek maar ze werd goed 

waargenomen door Adri Dijk.
 Nieuwjaarsparty: bezocht door 41 man, gezellig met een DJ een quiz en veel muziek.
 Filmmiddag: met 16 man hebben we genoten van de films uit de oude doos.

Activiteiten:
 Karten zondag 10 februari: wordt geregeld door Ivo en Ralph.
 Clubavond met theorie-examen, 7 maart: Ralph regelt dit.
 Jaarvergadering, 15 maart 2013: alles doorgenomen.
�

5.� Zomerprogramma:
Op papier gezet. 

6.� Uitnodiging jaarvergadering + agenda + herkiesbaren: 
Alles doorgenomen en besproken.

7. Toertochten o.a. de LOOT tochten over het aantal gereden kilometers:
- De LOOT tochten niet te lang maken.

e e- Houden aan de richtlijnen. 1  tocht 240 km, 2  tocht 200 km. 

8. Clubblad hoe nu verder, o.a. het stukje schrijven:
Er wordt weinig aangeleverd.
Suggesties:� - extra punten (bijv.5 punten) bij het spontaan aanleveren van een stukje.
� � - op nummer van binnen komen een stukje schrijven.

9. Hoe om te gaan met de routes op papier, nog veel afdrukken of ter plekke?
Bekijken hoeveel er nog van de routes op papieren gebruik maken. Minder afdrukken.

10. Rondvraag:
Niets voor de rondvraag 

�
Volgende vergadering: 
- 15 maart 2013 om 20:30 uur Jaarvergadering clubgebouw aan de Singel.
- 28 maart 2013 om 20.00 uur Bestuursvergadering clubgebouw aan de Singel.

Verslag bestuursvergadering MTC
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Hilbert Kuterman
Klaas Kuterman

MEELWEG 43 - TEL. 0529 482241
NIEUWLEUSEN

Levering: nieuwe & gebruikte onderdelen. Accessoires.
Onderhoudsproducten. Reparatie´s. Servicebeurten.
Koppen-, cillinders-, krukasrevisie, kleding, helmen.

 Agrarisch loonwerk  Containerverhuur
 Transport  Sloopwerken
 Grondverzet  Bestratingen
 Cultuurtechnische werken 

Wijthmen-Zwolle
Heinoseweg 67  



(0529) 40 13  51

www.mulder-eykelkamp.nl



Autoschade Jan Masman
Wannestraat 30, Dalfsen, tel. (0529) 43 31 71, fax (0529) 43 31 82

AUTOSCHADE KOMT

GEGARANDEERD

WEER GOED

janmasman@hetnet.nl

www.autoschadejanmasman.nl

schadeherste l bedr i j f

Tevens verzorgen wij 
uw autoschade met 

de verzekering

- Specialist in totale autoschade
- 4 jaar schriftelijke garantie
- Geen verlies fabrieksgarantie
- Originele onderdelen
- Vervangende auto beschikbaar

䝁剁乔䥅䉅䑒䥊F

- CNC Draaien/frezen 3-8 assig 3- 350Ø Ø
- CNC Automaten draai- en freeswerk
- CNC Frezen 3-5 assig

- CAD/CAM Programmering
- Van prototype tot grote series
- Ontwerp en bouw van machines en onderdelen

www.garagejansenzwolle.nl
Boerendanserdijk 57
8024 AG Zwolle
telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121
info@garagejansenzwolle.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Leasing op maat
Auto import
Texaco tankstation

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Leasing op maat

Auto import

Texaco tankstation

Boerendanserdijk 57
8024 AG Zwolle

telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121

info@garagejansenzwolle.nl

www.garagejansenzwolle.nl

Korenstraat 6
7722 RP  Dalfsen
Tel.:  0529 433507
Fax.: 0529 433507
E:info@deruitermetaal.nl



Datum� � :  15 maart 2013
� Aanwezig� :  33 personen inclusief bestuur
� Plaats� � :  Schildersbedrijf Bosch, Welsummerweg 37� � �  

1. Opening
� De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.�

2. Jaarverslag penningmeester
� Het was financieel gezien een jubileumjaar. Door het 25-jarig jubileum waren er grotere afwijkende �

uitgaven dan andere jaren. Wij hebben 2012 dan ook met een gepland verlies afgesloten.

3. Begroting lopende jaar
� De verwachting is een soortgelijk kostenpatroon, echter zonder feest dus minder kosten te verwachten. 

4. Verslag kascommissie
 De kascontrole is gedaan door Mirjam Bannink en Gert Braakman. 
 Er waren geen op-/aanmerkingen en het verslag is goedgekeurd. 

Er werd een compliment gegeven aan de penningmeester voor het goed op orde hebben van de 
financiën.

5. Jaarverslag secretaresse
� Het verslag is voorgelezen en goedgekeurd.  

6. Mededelingen bestuur
- bardienstenregeling: er is een nieuw schema gemaakt, na afloop van de vergadering wordt deze

geverifieerd met de desbetreffende personen. De eerste 3 maanden van het jaar ontbreekt. We zullen 
dit met het winterprogramma meenemen. 

- Kampeerweekenden:  
Binnenland: Harrold Kroes en Ivo Kemper.
Buitenland: Rutger Dijkstra en Adri Dijk.

- Voortgang clubblad:
Er wordt weinig ingestuurd. Iemand aanwijzen blijkt in de praktijk niet te werken. 
Het clubblad moet wel blijven bestaan.
Punten geven voor het schrijven van een stukje. Tot aan de zomer proberen hoe het gaat.

- Hoe om te gaan met de routes op papier nog vele afdrukken of ter plekke uitprinten.
Rijden er nog mensen vanaf papier? 
Hendri: Bij Salland gaat alles op GPS alleen de LOOT tochten gaan ook op papier.
Anita: Route via de computer rond mailen dan kan men hem zelf uitdraaien.
We gaan over op routes via GPS alleen de LOOT, avond 3-daagse en Oranjerit wel op papier.

- Toertochten onder andere de LOOT tochten over het aantal gereden kilometers.
De eerste toertocht is 250 km en de tweede is 200 km. 

7. Bestuursverkiezing
� Ralp Bosch is aftredend en niet herkiesbaar, Anita van Linde neemt zijn taak over. 
� Oscar Mestebeld is aftredend en wel herkiesbaar. Hij wordt herkozen.
� Judith Boelen is aftredend en wel herkiesbaar. Zij wordt herkozen. 
�
8. Vaststellen contributies en donaties 2014

In deze crisis hebben we besloten om de contributie niet te verhogen.
Dus de contributie voor 2014 blijft onveranderd. Donaties zijn welkom.

9. Aanstellen nieuw lid kascommissie
Mirjam Bannink is aftredend, Alfons Middelkamp neemt deze taak over.

Verslag jaarvergadering



 
10.  Programma 2013

Het zomerprogramma doorgenomen.
In het bijzonder werd genoemd:
-Wij zijn weer benaderd door de Oranje vereniging voor het organiseren van de Oranje toertocht.
-tijdens het regio-overleg weer de dobbelrit besproken, een nieuwe startplek. 
-puzzelrit ligt er nog van vorig jaar.
-De ontbijtrit is nieuw dit jaar.

11.  Toercommissie 
Hendri Goos stopt ermee. Hij woont nu in Apeldoorn, er gaat toch wel erg veel tijd in zitten, maar heeft 
het met veel plezier gedaan.
Ivo bedankt Hendri voor zijn inzet en overhandigd een spiegel.
Ronald Huisjes neemt het van Hendri over.

Voordat we met de rondvraag beginnen overhandigt de voorzitter een ingegraveerde spiegel als dank 
voor zijn inzet aan:
Ralph Bosch, hij neemt afscheid na 6 jaar als bestuurslid.

Ook bedankt de voorzitter Evert Kroeze weer voor het maken van de mooie spiegels

12.  Rondvraag
Er is niets voor de rond vraag.

13. Sluiting
De voorzitter bedankt ten slotte iedereen voor zijn/haar komst en hij sluit de vergadering

Verslag jaarvergadering(vervolg)

Ingezonden



Newtonweg 1    Nervistraat 3 
038 - 4603242   038 - 4268800

Autoschade? 
Care helpt u snel weer op weg 

Wijnberger | Prinsenstraat 25 Dalfsen | Tel. 0529-431329 | www.wijnbergermode.nl

Aanbieding 40 jarig jubileum



Zoals elk jaar moet het officiele gedeelte van de MTC ook afgehandeld worden met een Jaarvergadering.

Deze keer ging dat niet zonder slag of stoot, door mis communicatie tussen Postduivenclub en Motorclub, 

stond er voor 15 maart bij beide clubs de Jaarvergadering op het programma, dus op vrijdagmiddag drukte 

in de lucht tussen de verschillende zendmasten van de mobiele telefonie.

Uiteindelijk geslaagd want we konden terecht in de loods van Schildersbedrijf Bosch en aangezien hij 

afscheid nam van het bestuur, reden om daar een mooi avondje te gaan vergaderen en borrelen.

Een kleine 40 personen hadden de moeite genomen om naar de Welsummerweg te komen.

Dit keer liep de vergadering vlekkeloos, de kas controle commissie ging akkoord met de boekhouding van 

de penningmeester.

Ralph Bosch nam afscheid van het bestuur en word opgevolgd door Anita van Linde.

Henri Goos nam afscheid van de toercommissie en word opgevolgd door Ronald Huisjes.

Ralph Bosch en Hendri Goos kregen als dank een spiegel aangeboden voor hun inzet.

De spiegels worden zoals altijd gesponsord door onze Glaskrasser Evert Kroeze. Bedankt!

De weekendjes worden geregeld door Adri Dijk en Rutger Dijkstra (buitenland) en Harold Kroes 

(binnenland).

Het clubblad blijft ook weer een jaar bestaan door extra punten te verstrekken aan de mensen die stukjes 

aanleveren.

Zo blijft toch 5 keer per jaar iedereen op de hoogte van de ritten die worden verreden en hoe men het 

beleefd.

Tot slot de rondvraag en de voorzitter vond het weer mooi geweest en breidde er een eind aan.

Daarna nog lang geborreld met hapjes en drankjes.

En zo was het weer een geslaagde jaarvergadering en Familie Bosch, Bedankt voor de Gastvrijheid!!!

Groeten, 

Ronald.

Jaarvergadering 15 maart 2013



*  Occasions
*  APK
*  Onderhoud
*  Verzekeringsschade
*  Stek erkende airco service

B. van der Vegt v.o.f
Oudeweg 2
Dalfsen
Tel: 0529-431754
www.bvdvegt.nl



Afgetreden Ralph Bosch bij het bestuur.  Nieuw Anita v. Linde

En bij de toer commissie Hendri Goos, zijn taken worden over genomen door 
Ronald Huisjes



Veldweg 16, 7722 TW Dalfsen, Tel.06-53896859



De luttenbergring. 

In de jaren 70 en 80 behoorde de Luttenbergring bij de wereld circuits waar alle grote toppers aan de 

start verschenen. Door de steeds strenger wordend veiligheids eisen en hoge kosten werden er na 

de jaren 80 alleen nog nationale kampioenschappen verreden

Anton Mang 1981 



Foto`s Jumpingjack.nl  Start 350cc, toen moest de motor nog worden aangeduwd 

Marco Lucinello voor Boet van Dulmen 500cc 1981

Let op de breedte van de baan, de luttenbergring  is een echt straten circuit waar de bomen worden 

voorzien van strobalen en de Baan commissaris op een tuinstoel in de berm plaatsneemt in de hoop dat 

er niet iemand echt crasht want zie dan het vege lijf nog maar te redden wanneer je geen kant op kunt.

Tegenwoordig worden er alleen nog oldtimer races gehouden en is het circuit voor motoren verboden 

terrein ( als je het bord voor motoren verboden over het hoofd ziet zitten er wel hele mooie bochten in)



verkoop        -        onderhoud        -        banden        -         tuning



 

 
Zomerprogramma 2013 M.T.C. Dalfsen

 
 
 
 
 
Datum:  Evenement: Aanvang: Bar:  
 
APRIL 
  4 april Clubavond 20.30 uur Gert L. / Robin J. 
14 april Openingsrit 13.00 uur Judith B. 
28 april Oranje toertocht ** 12.00-14.00 uur n.v.t. 
 
MEI 
  2 mei  Clubavond 20.30 uur Bennie D. / Alfons M. 
11 mei Zaterdagmiddagrit* 15.30 uur Richard v.d.V. 
26 mei 14

e
 Vechtdalrit (LOOT)  10.00-12.00 uur Feestcom./ vrijwilligers 

18-20 mei   Weekend buitenland niet van toepassing 
 
JUNI 
  2 juni  Dobbelrit regioclubs 10.00 uur  nader te bepalen 
  6 juni Clubavond 20.30 uur Gert E / Harrie K. 
23 juni Puzzelrit 13.00 uur Ivo K. 
 
JULI     
2-5 juli Motordriedaagse 19.00 uur Mirjam/Alberta/Ralph 
  4 juli Clubavond  20.30 uur Ralph B. 
  5 juli Bbq – na afloop driedaagse 21.00 uur Feestcommissie  
17 juli   Bouwvakrit 19.00 uur Ronald H 
 
AUGUSTUS 
  1 augustus Clubavond 20.30 uur Adri D. 
18 augustus Ontbijtrit 08.00 uur Oscar M. 
 
SEPTEMBER 
30 aug-1 sept Weekend binnenland niet van toepassing  
  5 september Clubavond  20.30 uur  Harold K. 
  8 september 19e Blauwe Bogentocht (LOOT) 10.00-12.00 uur Feestcom./vrijwilligers 
22 september Nazomerrit 13.00 uur Gert G. 
 
OKTOBER 
  3 oktober Clubavond 20.30 uur Harrold van L 
  6 oktober Snertrit 13.00 uur Guus H. 
 
NOVEMBER 
  7 november Clubavond 20.30 uur Johan R. 
10 november Pekelrit 13.00 uur Bartelo P. 
 
 
* = bar in clubgebouw is geopend vanaf 17.00 uur tot + 19.00 uur  
** = vertrek van het feestterrein aan de Bruinleeuwstraat  
 
 
Alle evenementen vinden plaats in of starten vanaf het clubgebouw, tenzij anders vermeld. 
Adres clubgebouw: gebouw Duivenvereniging De Singel 3 (industrieterrein) Dalfsen 

 



 

 
Loot - toertochten regio clubs 2013  

 
 
Datum:  Evenement: Vereniging: Locatie:  
 
MAART 
31-03-2013 28e Paastoertocht Mc Salland Lemele 
 
APRIL 
07-04-2013 Koekstadrit IJsselrijders Deventer 
21-04-2013 Stampot wortellen rit Ram Raalte Raalte 
 
MEI 
19-05-2013 Pinkstertoertocht Mc Free Wheels Heeten 
26-05-2013 Blauwe Bogen rit  MTC Dalfsen Dalfsen 
 
JUNI 
03-06-2013 4 Daagse MC Free Wheels Heeten  
04-06-2013 4 Daagse MC Free Wheels Heeten 
05-06-2013 4 Daagse MC Free Wheels Heeten 
06-06-2013 4 Daagse MC Free Wheels Heeten 
 
JULI 
02-07-2013 3 Daagse MTC Dalfsen Dalfsen 
03-07-2013 3 Daagse MTC Dalfsen Dalfsen 
04-07-2013 3 Daagse MTC Dalfsen Dalfsen 
05-07-2013 3 Daagse (evt. inhaal) MTC Dalfsen Dalfsen 
17-06-2013 4 Daagse.  IJsselrijders Deventer 
18-06-2013 4 Daagse IJsselrijders Deventer 
19-06-2013 4 Daagse IJsselrijders Deventer 
20-06-2013 4 Daagse IJsselrijders Deventer 
21-06-2013 4 Daagse (evt. inhaal) IJsselrijders Deventer 
24-06-2013 3 Daagse Mc Salland Lemele 
25-06-2013 3 Daagse Mc Salland Lemele 
26-06-2013 3 Daagse Mc Salland Lemele 
27-06-2013 3 Daagse (evt. inhaal) Mc Salland Lemele 
 
AUGUSTUS 
24-08-2013 Oldtimerrit Ram Raalte Raalte 
 
SEPTEMBER 
08-09-2013 Blauwe Bogen rit MTC Dalfsen Dalfsen 
15-09-2013 Herfsttoertocht MC Salland Lemele 
22-09-2013 Ponytoertocht MC Free Wheels Heeten 
  
Alle evenementen vinden plaats bij de desbetreffende regio clubs zie voor meer informatie over 
de toertochten de websites van de clubs. 
De toertochten van de regio clubs worden niet vanuit MTC Dalfsen geregeld dus op eigen initiatief. 
De ritten gelden verder ook niet mee voor het clubkampioenschap.  

www.mcsalland.nl 

www.ijselrijders.nl 
www.mcfreewheels 
www.ramraalte.nl 

 





Club kampioenschap 2013
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1 Dijkstra R. 5 5 3 3 5 3 24

1 Ulkeman R. 5 5 3 3 5 3 24

1 Zwinselman H. 5 5 3 3 5 3 24

4 Kemper I. 5 5 3 5 3 21

4 Jutten R. 5 5 3 5 3 21

6 Huisjes R. 5 5 5 5 20

7 Damman B. 5 3 3 5 3 19

7 Jansen R. 5 3 3 5 3 19

7 Lammerink J. 5 3 3 5 3 19

7 Peters B. 5 3 3 5 3 19

7 Rumpf J. 5 3 3 5 3 19

12 Goos G. 5 5 3 5 18

12 Kroes H. 5 5 5 3 18

12 Linde v. A. 5 5 5 3 18

15 Middelkamp A. 5 3 5 3 16

15 Schepers R. 5 3 5 3 16

15 Kloosterman H. 5 3 3 5 16

15 Ekkelenkamp G. 5 3 5 3 16

19 Breunis Alberta 5 5 5 15

19 Dijk A. 5 5 5 15

21 Hilgenkamp G. 5 3 3 3 14

22 Bosch R. 5 3 5 13

22 Lammerink G. 5 5 3 13

22 Mestbeld O. 5 5 3 13

22 Boelen J. 5 3 5 13

22 Braakman G. 5 3 5 13

22 Ekkelenkamp A. 5 3 5 13

22 Rossen v. P. 5 3 5 13

29 Veltman M. 5 3 3 11

29 Buiter M. 5 3 3 11

31 Bannink M. 5 5 10

31 Jurriën S. 5 5 10

31 Kelder J. 5 5 10

31 Vegt v.d. R. 5 5 10

35 Moraal J. 3 3 3 9

36 Kodden H. 5 3 8

36 Marle v. G. 5 3 8

36 Wesselink J. 5 3 8

36 Boesenkool H. 5 3 8

36 Nijenhuis H. 3 5 8

41 Stegeman G. 3 3 6

41 Leussen v. H. 3 3 6

41 Elsman M. 3 3 6

44 Boer C. 5 5

44 Bosch W. 5 5

44 Goos H. 5 5

44 Hilgenkamp H. 5 5

44 Kroeze E. 5 5

44 Leussen v. J. 5 5

44 Oosterkamp T. 5 5

44 Pekkeriet J. 5 5

44 Vulkens J. 5 5

44 Westerhof H. 5 5

54 Ardesch R. 3 3

54 Ardesch J. 3 3

54 Dijsselhof B. 3 3
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Zondag 14 april 2013 1e motor rit

Heerlijk weer om te rijden, mooie tocht en koffie 
bij Jachtlust.
Veel deelname bij deze "oude route", kwam me 
bekend voor in elk geval !
Tot een volgende keer,

Henk M

Door de openings rit nemen ook de staats 
schulden weer af want de eerste boete is alweer 
binnen met een forse overschrijding van maar 
liefs 8 kilometer per uur. Het kan zijn dat er nog 
meer hier en daar op de deurmat vallen omdat de 
zondares in een groep van een man of 10 reed, 
hierover was bij het ter perse gaan nog niets 
bekend.



Op een  dinsdagmorgen  aan de koffie en m'n krantje zag ik de advertentie van Pharos reizen in de Stentor, 

9-daagse winterexpeditie in Zweden in plaatsje Olsater! Ik was natuurlijk meteen enthousiast maar ik 

moest manlief ook nog vragen maar Adri zag het ook wel  zitten vooral die 2 dagen op de 

sneeuwscooter!!!! Boeken dus maar…………….

Op woensdag 27 februari was het zover, op tijd weg want we moesten om 12.00 uur in Kiel zijn waar wij 

om 14.00 uur zouden vertrekken met de Color Line richting Oslo.  Afijn met een W8 gaat het altijd sneller 

vandaar dat wij om 10.30 uur al als eerste in de haven stonden  om aan boord te gaan. Wat een mega schip 

de Color Line en van alles te doen, winkeltjes, cafe's, restaurants, wellness centrum, zwembad dus vervelen 

is er niet bij. Een gezellig hutje met een groot rond raam waar je een prachtig uitzicht had op het vaste land 

en 's nacht heel romantisch de maan erbij!!!!! Zal  jullie verdere details besparen. De volgende dag na een 

heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet legde de boot om 10.00 uur aan in Oslo.

Wij moesten toen nog ca. 250 km. Rijden voordat wij in 

Olsater waren  bij het Bed & Breakfast genaamd  

Klaralvsbanan en gerund door Nederlanders! Toen wij 

daar aankwamen zag ik meteen kippen, konijnen, paarden 

en 2 honden en toen kon het bij mij natuurlijk al niet meer 

kapot. Vanessa en Eric zijn de eigenaars van dit Bed & 

Breakfast. Vanessa heeft nog een tijdje in Ommen 

gewoond en kende uiteraard EKKELENKAMP dus die klik 

was er meteen!!! 's Avonds gegeten met 17 mensen in de 

keuken waar Vanessa een heerlijke maaltijd had klaar 

gemaakt.

De volgende dag donderdag moesten wij gelijk aan de 

bak, met Eric eerst ca. 110 km. In de auto richting het  Noorden maar wat een prachtige natuur daar 

bossen en meren achter mekaar aan! Wij kwamen toen aan bij de sneeuwscooters, goeiedag wat een mega 

dingen 350 CC met rupsband en 2 skietjes aan de voorkant. Je ziet ze wel eens in Oostenrijk maar 

toch………. Het was eerst de bedoeling om een parcourtje af te leggen of je uberhaupt een beetje kon 

sturen en manoevreren met zo'n ding! Ik hoopte alleen maar dat het een beetje goed ging want ik was 

natuurlijk niet van plan om achterop bij Adri of bij Eric de tocht af te leggen. Volgens Eric zou het wel goed 

komen met mij dus joepie ik mocht een sneeuwscooter besturen. De bagage achterop geknoopt en daar 

gingen we de bossen in………Eerst nog een rechte weg maar toen bultje op bultje af bochtje om wat 

ontzettend gaaf om zo'n sneeuwscooter te besturen! Tegen 17.00 uur kwamen wij aan bij onze 

overnachtingplek, aan de rand van een bevroren meer in the middle of nowhere stond een grote Tipi tent 

en wat kleinere tipi's erbij.  Eric ging met het eten bezig en wij mochten proberen om een visje te vangen. 

Boor mee, stoeltje mee en een hengeltje en vissen maar……….Bij Adri bewoog het hengeltje maar geen 

vissie d'r an!

9-DAAGSE WINTEREXPEDITIE ZWEDEN



Na een uurtje vissen nog geen karper d'r an dus toen maar op naar Eric voor een lekkere maaltijd op 

open vuur ja dat smaakt altijd heeeeerlijk! Nog wat gekletst en toen onze Tipi opgezocht in het stikke 

donker met een hoofdlampje met een temperatuurtje van ca. -/- 5 C dus dat viel nog wel mee. In onze 

Tipi een houtkacheltje en 2 veldbedjes  met een dierenhuid erop, in je thermo in de slaapzak en dan 

proberen om toch maar te slapen.  Echt een mannenkarweitje is om elk uur een houtblokje op het 

vuur te gooien anders krieg ie het wel kolt!!  In slaap gevallen met de muziek van een zweeds uiltje 

heerlijk ! Eigenlijk best prima geslapen en het was al 09.00 uur dat wij 's morgens uut de Tipi kwamen.  

Eric had alweer een ontbijtje gemaakt (wat een service). Daarna de boel bij elkaar gepakt en 

weer…………………..scooteren ! Halverwege zei Eric dat hij eigenlijk wel de avontuurlijke route naar 

beneden wilde doen en ik dacht oh jee het kan nog erger! Ik moet zeggen ik vond het best pittig want 

toen ik eenmaal beneden was kon je bij mij alles uitwringen zooooooo warm pffffff. Maar ik was wel de 

enige nederlandse vrouw die deze route had gedaan oeps toen was ik wel een beetje trotsie op mezelf! 

Maar wat was het gaaf om te doen echt een aanrader! Weer terug in de bed & breakfast waar douchen 

het eerste was want ja dat kon natuurlijk niet in bossen van Zweden, ook weer fijn dan waardeer je een 

douche weer! Vanessa had weer een lekkere maaltijd klaargemaakt voor 4 personen want de rest van 

de gasten was weer vertrokken naar Nederland. Wij hadden de schuur waar onze kamer was helemaal  

voor ons alleen, lekker rustig! De volgende dag hadden we ook een actief programma jawel  Paard 

rijden samen met  Venessa! Ja voor je op zo'n knol zit…….., volgens mij heeft Adri liever z'n suzuki  

onder z'n kont maar vond wel knap dat hij erop zat! Mooi ritje door het bos achter het huis. 's Middags 

nog een wandeling gemaakt met de 2 honden een Sint Bernhard 

en een Leonberger wat een schatjes.

Maandag was husky dag, op ongeveer een uur rijden naar de 

huskyfarm waar wij door ca. 27 honden en eigenaars welkom 

werden geheten. Eerst een rondleiding door de kennel  door de 

eigenaresse die vertelde vol passie over haar honden en de 

karakters en rangen in de groep. Daarna een bakkie koffie in de 

Tipi tent waarna wij de honden zelf mochten halen en 

inspannen. Helaas lag er iets te weinig sneeuw voor de 

hondenslee maar de oplossing was om de honden in te spannen 

voor een trike en wij konden dan zo achterop voor een rit door het bos. Was ook weer een leuke 

ervaring om te zien dat die honden alleen maar willen rennen en dit ook leuk vinden. Na de rit kregen 

ze eten en hebben wij ze weer geholpen om ze naar de kennel  te brengen.



's Avonds in de bed & breakfast had Eric buiten een vuur gemaakt waar wij heerlijk pannenkoeken met 

spek op hebben gebakken,lekker onder het genot van een glaasje Amaretto en een biertje uit 

Nederland! Gezellig gekletst en weer geslapen als een blok………

Dinsdag was alweer onze laatste dag en hebben een dagje geskiet . Wij kregen van Vanessa weer een 

lunchpakketje mee met thee, een brood en 10 worstjes. Het blijkt dat je in Zweden onderaan de pistes 

grote barbeques hebt staan waar je de worstjes warm maakt en lekker op eet! Een leuk skigebiet waar 

je wel een dagje kon skieen. Toen wij weer thuis waren vroeg Eric of wij mee uit eten gingen bij de 

Pizzaria en wij vinden alles leuk dus tuurlijk gaan wij mee. Hij zei we gaan iets eerder weg in de schemer 

door het bos en misschien zien wij dan nog wel Elanden. Zo gezegd en jawel hoor het duurde even maar 

toen zag ik in 1 keer een moeder met een jonkie in het bos wat een prachtige en grote beesten. Heel 

bijzonder om dat zo in het wild te zien. Lekker gegeten bij de Pizzaria en toen op huus an voor een 

afzakkertje Amaretto en een hollands biertje.

Woensdag weer vertrek richting Oslo maar eerst afscheid van de 2 super leuke honden en de rest van de 

beesten en natuurlijk van Eric en Vanessa! Wat zo leuk is aan deze reis dat je dan nog heerlijk een dagje 

en nacht kunt genieten van de terugreis op de Color Line richting Kiel. Lekker shoppen  en heerlijk eten 

aan boord en gewoon op een terrasje mensen kijken en dan lekker sloapen en meedeinen op de golven 

van de zee wat wil een mens nog meer!!!!!

Een super leuke actieve week met een fantastich onderkomen bij Eric en Vanessa die je echt het gevoel 

geven dat je welkom bent in dit prachtige land Zweden. Wij gaan zeker (misschien met motor) nog een 

keer terug in de zomer! Een echte aanrader!!!!

p.s. 20 punten voor het clubkampioenschap??????!!!!!!!

Met een Zwee



22 mei Zwins 50



Pinksteren 17 t/m 20 mei 2013
Duitsland aan de Rijn……
Dit keer gaan we naar:  www.rheincamping.com

Zur Rheinfahre 21  40668 Meerbusch  +49 2150 91 18 17
Er zijn mogelijk heden voor het huren van een caravan of huisje, dan even contact op nemen met 
de camping of de organisatie….
Opgave bij Rutger Dijkstra:   06-53195960
                                 Adri Dijk:  06-15016240

MTC Dalfsen Organiseert Weekend Buitenland 2013



Afgelasting! ? ! ?

Flashback, vorige clubblad het woordje van de voorzitter. Ik herhaal: Nog heel even, of misschien 

heb je al, misschien heb je al stiekem een klein stukje gereden. Iedereen de motor startklaar? Zorg 

er voor dat ie het op 7 april doet want dan is de openingsrit. Bla bla bla, .

Nou petje af voorzitter, wat heb je je eigen geweldig in de klomp laten zeiken! Man een man, woord 

een woord. Met zo`n spreekwoordelijk gezegde zou jij moeten heersen over je “onderdanen”. Maar 

wat doet gij, gij danst naar de pijpen uwer onderdanen. En in dit geval naar je mede bestuursleden 

en raadgevers. Pelleboer is niet meer, ten Hove is met de vut maar we hebben de nieuwe 

weermannen cq. -vrouwen onder ons. Want wat schetst mijn verbazing het secretariaat van de MTC 

Dalfsen doet, jl. 2 april, een mailing de deur uit met de boodschap; Openingsrit 1 week verzet. 

Verdere strekking van de mail; dat het dit jaar nog niet echt wil lukken met het voorjaar. Ja, en . . .  

Trek een bos wortels uit de grond, is net zo iets! Niets dus!

Zelfs de site van de MTC laat ons weten dat de openingsrit verzet is. Met mededelingen als; dat 

het nog niet eerder is voorgekomen in de 25 jarige geschiedenis van de club omwege aller 

waarschijnlijkheid dat het te koud is en de laatste zinsnede van het verhaal, doet mij deugt, als dit 

niet een beetje erg voorzichtig is? Een terechte opmerking  mijns inziens, lees/huiver gerust door!

Verder wil ik nog ff aanhalen dat het op facebook ook “topping” was! Ik me daar niet in verdiep 

cq. verlaag. Wel heb ik de whatts-app groep proberen wakker te schudden maar de respons was 

matig tot slecht. Nee, we zullen eens een onvertogen woord op dat sociale media loslaten over 

onze MTC. Jaaaaa, follow the leader! En niet met je koppie boven het maaiveld uit want ooooh 

ratatata.

Wat moeten we hier nu mee?  Afgelasting is een feit. Het staat buiten kijf dat het de reinste 

competitievervalsing is, die er maar bestaat. Heb je je agenda er voor vrij gehouden, gaat er een 

delegatie “wijze heren/dames” een afgelasting doen intreden. Nou zet, bij voorbaat, nu alvast 

onderaan je zomerprogramma dat mocht er bij de voorzitter of een ander bestuurslid/raadgever 

een keutel dwars zitten of ze een ingeving krijgen dat het weer op de geplande datum op je 

program te mooi/slecht of iets wat daar op lijkt, zo overruled kan worden. Drijfzand dus, ben je 

lekker mee!

En wat schetst mijn verbazing zondag 7 april een lekker dagje met een flets zonnetje en een graad 

of 10. Nou broem, broem, het had zo mooi kunnen zijn! Stelletje kuddedieren.

Zondag 14 april wil een prachtdag worden qua weer (bron: bos wortels) maar ja, agenda hè! Iets 

anders gepland. Daar gaat het kampioenschap.
steMaar goed ik hoor het iedereen straks zeggen: wat is er nou mooier om op de 1  toertocht van 

het seizoen, met mooi uitgekozen weer, een grote groep enthousiaste leden te verwelkomen en 

een tochtje te rijden. Goed gedaan bestuur, je moet immers aan het collectief denken. Not . . . 

Dus die ene 'azijnzeiker'  voor lief nemen maar daarentegen wel tekst aangeleverd krijgen voor 

het clubblad, ha ha! Actie vraagt immers om reactie!

Niets van dit verhaal mag, door de redacteur, eerder gepubliceerd c.q getoond worden dan dat 

het op papier 'in het clubblad' bij de leden op tafel ligt. Mits, de hersteller toestemming geeft voor 

een andere en/of eerdere vorm van publicatie dan in het clubblad.

Is getekend, Bartelo Peters.


